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 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage 

Terhadap Koefisien Respon Laba”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 
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pengetahuan serta pengalaman. 
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dalam penyusunan skripsi ini kepada : 
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5. Sahabat Sahabat terbaik yang selalu ada, Galih, terima kasih untuk segala doa 

dan sudah menjadi pengingat yang baik selama ini. Virnisa ayu stephani yang 

selalu ada saat susah, temen begadang, dan semua teman-teman yang selalu 

ada terima kasih untuk segala doa dan sudah menjadi pengingat yang baik 

selama ini. Semangat yang diberikan senantiasa menguatkan selama menjalani 

pengerjaan skripsi dan masa studi ini. 

6. Teman-teman seperjuangan kelas karyawan jurusan Akuntansi angkatan 2015 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak atas kenangan 

serta kebersamaannya selama ini. Semoga silaturahmi tidak pernah terputus. 

7. Juita Sirait teman beda bimbingan, terima kasih sudah meluangkan waktu 

untuk diskusi bersama dalam pengerjaan skripsi. 

8. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu 

dan memperlancar terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh 
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menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umunya. 

Akhir kata segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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